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Poddębice, dnia 05-03-2018 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający: 
Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
tel. 43 678-43-66 
e-mail:biuro@mpwik-poddebice.pl 
zaprasza do złożenia  oferty dla zadania:  

„Dostawa fabrycznie nowej bezolejowej sprężarki powietrza dla MPWiK                                 
w Poddębicach Sp. z o.o.”

 

2. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa fabrycznie nowej sprężarki powietrza, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

 

3. Termin realizacji zamówienia:  
od dnia podpisania umowy do 20.04.2018 r. 

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
Osoba do kontaktu: 
Pan Damian Płoszyński 
tel. 43 678-43-66, 609-400-439 
 

5. Kryteria wyboru ofert: 
NAJNIŻSZA CENA - 100% 
 

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z zakresu realizacji zamówienia, jak również inne, a bez których nie 
można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które 
mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w tym m.in.: transport, dostawę, koszt 
obowiązującego podatku VAT.  
- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 

6. Wzór umowy oraz istotne postanowienia umowy - zawierać będą wszystkie 
postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym oraz specyfikacji technicznej jak również te 
uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony. 
 

7. Sposób przygotowania oferty: 
- ofertę należy złożyć na załączniku Nr 2; 
- sporządzić w języku polskim w formie pisemnej; 
- oświadczenie – załącznik Nr 3 

 

8. Miejsce i termin składania ofert : 
Ofertę należy złożyć do dnia 08-03-2018r. do godziny 11.00 w sekretariacie 
zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach               
Sp. z o.o., ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice.  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania 
przyczyny.                            
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